
IV. B 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová 

 

TÝDEN: 12. dubna – 16. dubna 2021 

    Prosím o pravidelné sledování e-ŽK. Zaslala jsem vám aktuální 

informace k nástupu dětí do školy. 

    Naše třída nastupuje dne 19. 4. 2021. Sraz dětí bude v 7:40 hod před 

školou. Prosím o dochvilnost. 

    Aktuální informace k organizaci výuky od 12. 4. 2021 naleznete na 

webových stránkách naší školy. 

 Týdenní úkolníček je určený pouze pro děti, které se neúčastní on-line výuky, nebo které 
se daný den nemohou na on-line výuku připojit. 

 Pokud jsou děti na on-line výuce, vypracovávají z tohoto úkolníčku  pouze úkoly do VV, 
PV a TV.   

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
 

 

A B C 

 

Probírané učivo:  Podstatná jména (rod, číslo a pád) 
                              Vzory podstatných jmen rodu středního, ženského, mužského 
 
Pondělí 
Uč. str. 57/cv. 7 
PS str. 17/cv. 1 
 
Úterý 
Uč. str. 57/cv. 8 a, b (do č. 2) 
Uč. str. 58/žlutý rámeček, nadepsat vzor HRAD a opsat si (do č. 1) 
Uč. str. 58/cv. 10 (ústně) 
 
Středa 
Uč. str. 58/cv. 11 
PS str. 17/cv. 2, 3 
 
Čtvrtek   
Uč. str. 58/žlutá tabulka, nadepsat vzor MUŽ a opsat si (do č. 1) 
Uč. str. 58/cv. 17 (vybrat si tři podstatná jména a vyskloňovat – do č. 1) 
PS str. 18/cv. 1 
 
Pátek 
Uč. str. 59/cv. 15 (do č. 1) 
PS str. 18 (dokončit) 
 
Kdo neodevzdal čtenářský deník, odevzdá ihned po návratu do školy  
 
Diktáty budeme psát vždy ve středu. 
Každý týden píšeme 1-2 pravopisná cvičení (doplňování, opis atd.) 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Z důvodu udržení homogenity tříd bude naše třída od 12. 4. 2021 na 

výuku anglického jazyka spojena.  

 U1 – Sports time (zapsat slovíčka ze slovníčku, kteří žáci obdrželi při 

vydávání nových učebnic CHIT CHAT  2) 



 Uč. str. 6 (přečíst, přeložit) 

 Do sešitu napsat 5 vět o sobě I CAN/ I CAN´T (využít slovní zásobu hudební 

nástroje, sporty) 

 Uč. str. 7 (do sešitu odpovědět na otázky z oranžové tabulky) 

OTÁZKY a KRÁTKÉ ODPOVĚDI 

Can you play tennis?             Yes, I can. No, I can´t. 

Can you play hockey?             Yes, I can. No, I can´t. 

 
MATEMATIKA 

 
1 2 3 

 

 

Probírané učivo:   Přirozená čísla do milionu – opakování 
                                  Písemné násobení jednociferným činitelem 
                                
Pondělí 
Uč. str.  18/cv. 2, 3, 4 
 
Úterý 
Uč. str. 19/cv. 13, 14 
PS str. 23 
 
Středa 
Uč. str. 19/cv. 20 
PS str. 24 
 
Čtvrtek  
G - Uč. str. 88 – Osa úsečky – přečti si růžový rámeček a opiš si ho do sešitu. 
Nadepiš si osa úsečky. 
Str. 88/cv. 2 – do sešitu (pozorně čti a pracuj podle istrukcí). 
 
PS str. 25/cv,. 1 - 5 
 
Pátek 
Matematické minutovky č. 2 – str. 6 a str. 8 
 
Každý týden píšeme 1 – 2 minutovky. 

 

PŘÍRODOVĚDA 

 

Úterý – 
1. Zapiš si zápis: 

PLAZI 

Ještěrka obecná – vyskytuje se na slunných a suchých místech, živí 
se hmyzem, pavouky a slimáky. 

PTÁCI 

Vrabec polní – vytváří hejna, žije na louce i poli, je stálý 

Čáp bílý – staví si hnízda v blízkosti lidských sídel, živí se žábami, 
hmyzem, je tažný 

SAVCI 

Sysel obecný – vyskytuje se u nás vzácně, živí se převážně rostlinnou 
potravou, vyhrabává si podzemní chodby. 

2. Učebnice str. 50/ prohlédnou si obrázek 



3. Učebnice str. 51/ přečíst 

Středa – 
1. Zapiš si zápis: 

EKOSYSTÉM PARK 

Je uměle vytvořený člověkem, zelená plocha ve městech, která slouží 
k rekreaci lidí. 

ROSTLINY V PARCÍCH 

Časté jsou jehličnany (smrk pichlavý), jehličnaté keře (jalovec obecný, 
tis červený) 

Listnaté stromy: javor, jírovec maďal 

Listnaté keře: zlatice prostřední, šeřík obecný 

Okrasné byliny: např. růže 

2. Učebnice str. 52/ přečíst 

3. PS str. 24/cv.1 

POZOR TEST!!!!! VE STŘEDU 21. 4. 2021 SI NAPÍŠEMŠ TEST 
Z PŘÍRODOVĚDY – Ekosystém louka. 

 
 

VLASTIVĚDA                

 

Zápis: 

Keltové na našem území 

 Kolem roku 400 př. n. l. (během doby železné) 
 Jeden z keltských kmenů Bójové – dal název naší vlasti v mnoha 

jazycích – BOHEMIA 

 Keltové vynikali bojovností, tvrdostí, vyspělou kulturou 

 Zruční stavitelé a řemeslníci, znali hrnčířský kruh, vyráběli 
výrobky i ze skla 

 Obchodníci – používali mince 

 Centrem výroby i obchodu byla sídliště (opevněná hradbami) – 
oppidia 

 V 1. století n. l. vytlačily keltské kmeny kmeny Germánů. 
 Kolem roku 500 n. l. začínají Germány nahrazovat Slované. 

 
 

PŘÍCHOD SLOVANŮ 

 přišli ze Z Ukrajiny a V Polska 

 byli pastevci, zemědělci, dokázali tkát látky 

 obydlí stavěli ze dřeva 

 mezi obyvateli byl výměnný obchod 
 pohanské náboženství – uctívali mnoho bohů 

(Radegast – bůh úrody) 
 

Pracovní 
výchova 

Dnes opět bonusová pracovní výchova, která zajistí jedničku i do 
hudební výchovy. Tentokrát se úkol bude týkat písniček, které znáte 
z dětství. Vytvořte pomocí hraček, stavebnic, rodinných příslušníků 
nebo zvířecích mazlíčků obrázek, který charakterizuje nějakou dětskou 



písničku. Pošli mi svou práci ke kontrole a mým úkolem bude poznat, o 
jakou písničku se jedná. Držme si palce navzájem, ať to zvládneme. 
Posílám trochu inspirace: 
 
Halí, belí, koně v zelí 

 

Skákal pes     Tři čuníci 

      
 
 

Výtvarná 
výchova 

Jarní úkol do výtvarné výchovy je přiložen v 
elektronické ŽK jako výukový zdroj (ve fialovém 
kolečku v rozvrhu hodin). 

Hudební 
výchova 

Dnes opět bonusová hudební výchova, která zajistí jedničku i do 
pracovní výchovy. Tentokrát se úkol bude týkat písniček, které znáte 
z dětství. Vytvořte pomocí hraček, stavebnic, rodinných příslušníků 
nebo zvířecích mazlíčků obrázek, který charakterizuje nějakou dětskou 
písničku. Pošli mi svou práci ke kontrole a mým úkolem bude poznat, o 
jakou písničku se jedná. Držme si palce navzájem, ať to zvládneme. 
Posílám trochu inspirace: 
Halí, belí, koně v zelí 
 

Skákal pes     Tři čuníci    
 

Tělesná 
výchova 

Další cvičení na doma jsou cviky na rovnováhu, vyberte se každý den pár cviků, ne všechny 
a vyzkoušejte je. Uvidíte, že tréninkem se budete jen a jen zlepšovat.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=EhvI4KdFPdQ  

 
kocendova@9zszlin.cz 

 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EhvI4KdFPdQ
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